Tompaládonyban
zajlik az élet
Májusfa állítása
Településünk májusfáját április
30-án este állítottuk fel a faluház
udvarán. A fa a község határában
található erdõbõl származik, melyet falunk egyik lakója adományozott. Molnár Zsoltnak ezúton is köszönjük a felajánlást. A további

Május elsõ vasárnapján ezekkel
a szavakkal köszöntötte polgármesterünk az édesanyákat, nagymamákat, akik szívük alatt hordoztak, felneveltek, tanítottak bennünket. Általános iskolás diákjaink szép
versekkel, megható költeményekkel és kedves fényképekkel fejezték
ki hálájukat, odaadó szeretetüket.
Egy igazán szívhez szóló mûsorral
ajándékoztak meg minket. Nagy-

munkálatokat fiatalok, idõsebbek
és természetesen erõs fér fikezek segítették. Gyermekeink pedig boldogan kötötték fel a névvel vagy
mamáink kiváltképpen boldogok
voltak, hisz unokáik külön gondolatokkal is meglepték õket. A könynyek törölgetését követõen kötetlen beszélgetéssel, sütizéssel folytattuk az estét. A gyerekek felkészítõje Ruzsáné Molnár Gyöngyi volt,
akinek ezúton is köszönjük a segítségét, közremûködését.

Anyák napja
„Nem az a leghatalmasabb,
akinek legnagyobb a gazdagsága, hanem az a leghatalmasabb,
aki embert szül a világra.”
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egyéb ismertetõjellel ellátott szalagjaikat a közös májusfánkra.

Gyermeknap
A nemzetközi gyermeknapot a
világ számos országában kiemelkedõen fontos eseménynek tartják.
Ez a szokás Törökországból ered,
hazánkban 1931 óta ünnepeljük,
május utolsó vasárnapján. Célja,
hogy felhívja az emberek, a világ
figyelmét a gyermekek jogaira.
Fontos, hogy biztonságra, védelemre, szeretetre és megbecsülésre
van szükségük. Engedjük õket létezni, s gyönyörködjünk abban,
ahogy személyiségük kibontakozik.
„Mi leszel, ha nagy leszel? Én
nem leszek, hanem már vagyok
valami!”
H.H.R.
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Anyák napja Nagygeresd

szöntötte az édesanyákat. Ezt követte az
óvodás és iskolás gyerekek mûsora, akik
versekkel, jelenetekkel, énekszóval szórakoztatták a közönséget. Az ünnepi elõadást Németh Lajosné, Györgyi néni rendezte. A mûsor után, a szereplõ gyermekek
egy-egy szál virággal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat. A programot
követõen nem maradhatott el a már szin-

tén hagyományos sütizés sem. A süteményeket és az üdítõt a gyermekek szolgálták
fel a szép számban megjelent közönségnek. Nagygeresd képviselõ testülete ez
úton is megköszöni a szereplõ
gyermekek és fiatalok munkáját.
Emellett köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki ellátogatott az eseményre, megtisztelve ezzel a fellépõket, és tapssal
jutalmazva munkájukat.
Remélhetõleg
sokan eljönnek
majd az év folyamán megrendezendõ további eseményekre, programokra is, amikbõl nem lesz hiány.
Idén nyáron is lesz Parasztolimpia, Falunap,
fogathajtó verseny, õsszel nyugdíjas találkozó, és a karácsonyi ünnephez kacsolódó
programok sem maradnak el. Ezekre a rendezvényekre is szeretettel várja községünk
minden lakóját a szervezõ, Nagygeresd önkormányzata.
Béres Péter
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Kicsengetnek
Utolsón hetek az iskolában. A kirándulások, erdei iskolai és szabadtéri programok ideje. Másrészt pedig versenyfutás az idõvel, hogy egy-egy tantárgyból a jobb
jegyet szerezhessék meg a nebulók.
Javítani még van idõ.
Június közepén bezárják kapuikat az iskolák és megkezdõdik a gyerekek számára a várva várt vakáció. Az
évzárókon utoljára szólal meg az iskola csengõje, elhangzanak a búcsúzó beszédek, kiosztásra kerülnek a
bizonyítványok. És kezdõdhet a nyár!
De hová tegyem a gyereket? Bizonyára sok szülõt
foglalkoztatott ez a kérdés - már a tanév során is - hogy
milyen módon tudja megoldani a nyári gyermekelhelyezést. Mert csak nagyon keveseknek adatik meg,
hogy egész nyáron együtt lehet a gyerekével.
Szóba jöhetnek a nagyszülõk, rájuk mindig lehet számítani. Na de egész nyáron?
Itt vannak még lehetõség szerint az iskolai szervezésû (vagy iskola által pályázott) táborok. Ezek még könynyen megfizethetõek és sok érdekes programot kínálnak
a gyerekek számára. Persze ha még a Balaton mellett is
vannak... De kérdés, hogy jó idõnk lesz-e ezen a nyáron!? Aztán természetesen a családok is elmennek egyegy hét nyaralásra, ha megtehetik. Ez ismét jó lehetõség, hogy együtt legyenek a szülõk a gyerekekkel, a
helyszín szinte mellékes. Lényeg az együtt szón van.
Szerencsére manapság egyre több szervezetben tudatosodott annak szükségessége, hogy a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló táborokat szervezzenek. Ezek szervezésében részt vesznek az egyházak, családsegítõ szolgálatok, nagyobb kulturális intézmények.
S maradtak azok a tematikus táborok, amik csak kevesek számára adatnak meg. Gondolok itt a lovas táborokra, kézmûves táborokra, stb. Ezek általában elég borsos áron kerülnek meghirdetésre, bár biztosan nagyon
emlékezetesek maradnak a gyerekek számára.
S ha jól ügyeskedünk, egy hét a családdal, egy-egy
hét a nagyszülõknél, egy hét a táborban... hipp-hopp
eltelik a nyár és ismét kezdõdik az iskola.
Nagyné Polgár Katalin
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Terjesztés:
Szerkesztõbizottság:
5800 példányban postaládás terjesztéssel
Baloghné Simon Erika, Béres Péter, Galavics
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Adrienn, Gazdag Rita, Horváth Anita Katalin, Horváth
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány,
Nóra, Igler Lászlóné, Kincse Anda, Kissné Szabó
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony,
Ágota, Klugné Györke Brigitta, Marton Eszter,
Ólmód, Peresznye, Répceszentgyörgy, Répcevis,
Mittl Attila, Nagyné Polgár Katalin, Nagy Tímea,
Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Sulics Boglárka
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira

Következõ lapszámunk
2015. július 9-én jelenik meg!

Május 3-án, délután anyák napi ünnepség volt a nagygeresdi Faluház nagytermében. Az ünnepség elején Németh Lajos polgármester úr kedves szavakkal kö-
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Rövid hírek
• Kõszeg
Esélyteremtési Akcióprogram a Kõszegi
Járásban Kõszeg Város Önkormányzata, mint
kedvezményezett az „Esélyteremtési akcióprogram a Kõszegi Járásban” címû pályázatát az Új Széchenyi terv Államreform Operatív
Program támogatási rendszerén belül kívánja
megvalósítani. A pályázat kezdõ idõpontja:
2015. április 1. a befejezés idõpontja: 2015.
november 30. A projekt keretében elszámolható összköltség: 21.995.586 Ft. Az elfogadott
támogatási intenzitás: 100%.
A project konkrét célja: Tudatos partnerség-építés megvalósítása a járási esélyteremtõ intézményrendszer fejlesztése érdekében,
bekapcsolódás a megyei együttmûködési fórumba.
Partnerségi kapcsolatok fejlesztése az
esélyegyenlõségi területen tevékenykedõ
szervezetek között, szakmai kapacitások erõsítése. Igényfelmérések, tudatos programozás
elvégzése az összehangolt akciók elõkészítése érdekében, felkészülés a 2014-20-as EU-s
források fogadására.

Harminc éve, 1985 augusztusában tartottuk
meg az I. Répce-menti Napok rendezvényeit Bõ,
Bük, Csepreg és Tömörd községekben. A következõ években újabb települések csatlakoztak, és
1990-ig közel harminc falu kapcsolódott be valamilyen módon az évente sorra kerülõ tájrendezvénybe. A rendszerváltó választási évben úgy dön-

kaptunk az elnököktõl és a Vas Megyei TSZSzövetségtõl is. Két módosításhoz ragaszkodtak:
ne verseny, csak bemutató legyen, s elvetették a
mezõn történõ közös kaszakalapálást is.
Ekkortól felgyorsult a szervezés: a mezõgazdasági nagyüzemek összeállították az arató bandákat, készíttettek köteleket, mi pedig – közösen és

tött a szervezõ bizottság, hogy onnantól kétévente
kerüljön megtartásra a sorozat. A büki önkormányzat és a mûvelõdési ház viszont vállalta, hogy
1991. augusztus elején – Répce-menti jelleggel –
megszervezi a már korábban is emlegetett kézi
aratási bemutatót. Ha sikeres lesz, két évenként
szintén megrendezésre kerülhet, akár más településen is.
Az elõkészületek a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központban kezdõdtek, ahol tanulmányoztam a 1980-as évek – fõleg alföldi – kézi aratóversenyei alapján készült, országos segédanyagot
és forgatókönyvet. Majd Szabó József helytörténész Hagyományos paraszti gazdálkodás a
Répce-vidéken c. kézirataiból az aratással kapcsolatos részeket olvastam át. Ezek alapján készítettem egy forgatókönyvet, melyet és a következõ teendõket átbeszéltem dr. Szele Ferenc polgármester úrral, aki kezdettõl támogatta elképzeléseimet és a rendezvényt. Felkerestem a büki TSZ
elnökét, Wilheim Andrást, akinek tetszett az ötlet,
és vállalta a házigazda szerepét. Javasolta, hogy
a következõ térségi elnöki értekezleten vitassuk
meg a környezõ TSZ-ek vezetõivel. Mivel a rendezvényt – az idegenforgalomra tekintettel – a
fürdõn és közelében terveztük, társrendezõként
bevontuk Joós Tamást, a Bükfürdõi Szabadidõ
Központ vezetõjét is. A TSZ-elnöki összejövetelre
már közösen mentünk és teljes támogatottságot

megosztva – bonyolítottuk az elõkészítõ feladatokat. Gyönyörû idõben megérkeztek a csapatok a
Szabadidõ Központhoz. Ott rövid eligazítás után
felállt a menetoszlop. Elöl az Uraújfalui Asszonykórus, majd a büki banda és a többi arató. Nótaszóval vonultak ki a mezõre. Majd a bükiek és utánuk
beállva a sorba, a többi banda is elkezdte az aratás. Minden szakszerûen zajlott a hagyományok
alapján elkészített forgatókönyv szerint. A részt vevõ üzemek a házigazdán kívül: a Chernelházadamonya központú Répcevölgye MTSZ, a Simasági
Május 1. MTSZ, a Szelestei Kõris-menti MTSZ, a Répcelaki Nagy Mezõ MTSZ és a Répcelaki Állami Tangazdaság. És volt több jövõbe mutató, nem tervezett momentum: Bõbõl is érkezett aratóbanda, kiket az akkori iskolaigazgató szervezett az alkalomra. A chernelházadamonyai TSZ-elnök lovaskocsin
érkezett – nagy feltûnést keltve – és hozta az aratópálinkát a bandájuknak, amivel természetesen a
többiek is el voltak látva. Az itallal és az uzsonnával
a közelükben levõ nézõket is megkínálták.
A megfelelõ propaganda és a sajtó támogatása mellett sem számítottunk ekkora közönségsikerre. Már a menettel sok érdeklõdõ vonult a mezõre. A búzatáblánál kisebb tömeg várt bennünket. Majd sorban álltak le a fürdõre jövõ autók az
útszélén, s a nézõk hada egyre terebélyesedett.
A kévék összerakását követõen ismét felállt és
nótaszóval a fürdõbejárat közelébe vonult a me-
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Foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
szociális szövetkezeti rendszer kialakítása, mely
segíti a tartós munkanélküliségben élõk problémáinak megoldását. Gyermekek szocializációjának támogatása célzott programokkal. Családok megerõsítése, a család intézményének
újbóli felértékelése, generációk közötti kapcsolatok fejlesztése. Egészségmûveltség és egészségtudatosság szintjének emelése. Közigazgatási esélyegyenlõség fejlesztése a horvát anyanyelvû lakosság körében.
A Pályázattal kapcsolatban bõvebb információ: Kõszeg Város Önkormányzata, 9730.
Kõszeg, Jurisics tér 8.
E-mail: arop.koszeg@gmail.com

A XXV. büki aratóünnep elé
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net, melynek élén két marokszedõ
haladt az aratókoszorúval. Azt átnyújtották a TSZ-elnöknek, aki viszont a
zsákokban odakészített aratórészt, a
polgármester pedig az emléklapokat adta át a bandáknak, s meghívták õket vacsorára a Fürdõétterembe. Nagy sikert aratott az Uraújfalui
Citerazenekar és Asszonykórus mûsora is.
A következõ, s egyben utolsó
1992. évi VII. Répce-menti Napok
megnyitóját egy település sem kérte, sõt a bekapcsolódók köre is szûkült. Így ismét Bükfürdõn tartottuk a
nyitó rendezvényt, melyhez már az
aratási bemutatót társítottuk. Az elõzõ évi szervezéshez hasonlóan folyt
minden mint a karikacsapás. Ekkor
vette kezdetét a közönség nagy részének uzsonnával kínálása a polgármesteri hivatal dolgozóinak közremûködésével. Nagy sikere volt az
Uraújfalui Citerazenekar és Asszonykórus folklór; valamint Joós Tamás
tekerõlantos mûsorának, s az azt követõ örömzenének. A labdarúgó VB
miatt kisebb volt az érdeklõdés az
elõzõnél, de a rendezvény népünnepéllyé alakult át.
Az 1993. évi aratási bemutatóra
már rányomta bélyegét a mezõgazdasági üzemek átalakulása, egyesek megszûnése. Kevesebb aratóbanda érkezett, s a fürdõbejárattól
nagyon messze volt a búzatábla,
melyen a bemutató zajlott. Így még
kisebb lett az érdeklõdés, még úgy
is, hogy a Danubius Hotel vendégei-

nek jó része az ablakokból figyelte az
eseményeket.
A rendezvény a következõ években is megtartásra került, de 1994-tõl
megújítva. Az akkor induló Büki Ünnepi Napok nyitóprogramja lett. Azóta
Kátai Ferencné mûvházigazgató ötlete nyomán Bükön istentisztelettel
kezdõdik, majd lófogatos mezõre vonulással folytatódik a program. Ezzel
elértük a csepregi és környékbeli lovas gazdák bekapcsolódását is. A
fogyatkozó csoportok helyére önkéntes szervezéssel beléptek az
õrimagyarósdiak, a nagygeresdiek,
késõbb a vitnyédiek, majd a hegyfaluiak. Egyre több mûvelõdõ kisközösség tagja került be a TSZ-tagok helyére az arató bandákba. A büki TSZ
összezsugorodott, s már legtöbbször
Patthy Sándor földjén került megtartásra a bemutató. A törökbálinti és
nagytétényi csapatokkal már dunántúlivá szélesedett a rendezvény.
Kondora István többször is a búzaföldön táncoltatta csoportját, de
Kátainé idejében a folklór mûsor nagyobb része és az „aratóbál” bekerült a település központjában levõ
sörsátorba. Ezen Benkõné Klára Júlia egy idõ után változtatott, s ismét
minden a fürdõn és közelében zajlik, egyre színesedõ programokkal.
Ezekre Tóth Tamás még rátett egy
lapáttal, s már elõzõ nap Etno-Folk
Forgatagot rendeznek, a hálaadó
mise pedig ökumenikus szertartássá
alakult.
Sági Ferenc

Az ország egyik
legjobb pincére Bükön tanul
Rangos helyezést ért el a Felsõbüki Nagy Pál Szakiskola tanulója
nemrégiben, Lehoczky László 5. lett
a pincérek között a Szakma Sztár
Fesztivál 2015 versenyen.
Lehoczky László, a Felsõbüki
Nagy Pál Szakiskolába jár Bükre,
végzõs, 12. évfolyamos tanuló. A

Szakma Sztár Fesztivál 2015 versenyén több, mint 300 pincér tanuló
indult, Laci a döntõbe jutott és végül 5. helyen zárt.
Nem volt teljesen egyenes az
út a sikerig. Az általános iskola
után a szombathelyi Puskás Tivadar Szakiskolában gépész szakra
jelentkezett, de ott nem találta
meg a számításait. Majd másfél év
kihagyás után teljesen más irányba fordult: pincér szakra jelentkezett a büki iskolába. Itt a mai na-

pig nagyon jól ér zi magát, szereti
a közösséget, tanárait, oktatóit és
mindvégig kitûnõ tanuló.
Sikerült gyakorlati helynek a
Claudius Hotelban elhelyezkednie,
ahol szintén rengeteget tanult és
fejlõdött ebben a szép szakmában.
Részt vesz több száz fõs esküvõi rendezvények terítésében, felszolgálásban. Élvezi és szereti
ezt a szakmát, talán
ennek köszönhetõ,
hogy bejutott a válogatók során a 6
legjobb pincér közé, akik ápr. 27-28.án mérettették meg
magukat a budapesti Vásár expo területén. Több, mint
13 000 látogatója volt a fesztiválnak, és 39 szakma tanulói mérték
össze tudásukat.
Gyakorlati és elméleti feladatok
voltak, valamint idegen nyelven is
kellett vizsgázni, utóbbi több, mint
80%-osra sikerült Lacinak. Gyönyörû
díszasztalt terített, mely lehengerelte
a zsûrit is. Sokat köszönhet Németh
András oktatónak valamint a szaktanárainak. Lehoczky László sok év kihagyás után képviselte iskoláját egy
ilyen neves versenyen!
Nóri
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Rövid hírek
• Együtt Ábel
egészségéért

Az Együtt Ábel egészségéért
Alapítvány számlaszáma:
10402939-50526776-84761002

Könyvbemutatót tar tottak Bükön
Idõtálló ízek címmel. A rendezvényen
részt vett Majtényi László Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, Dr. Németh Sándor
Bük Város Polgármestere, Spilenberg
Andrea Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke és Farkas Csaba
Szülõföld Könyvkiadó ügyvezetõje, az
esemény házigazdája Tóth Tamás intézményvezetõ volt. A könyv limitált 750
sorszámozott példányban készült. A felszólalók méltatták a könyv elkészítésében résztvevõk munkáját, valamint köszönetet mondtak Szabó József Tanár
úrnak, aki Bükön a hagyományõrzés jeles képviselõje volt, idén lett volna 100
éves. Ezen alkalomból virággal köszöntötte Dr. Németh Sándor a Tanár úr lányát. A könyvben szereplõ receptek
mindegyikét megfõzték és profi módon
lefotózták.
Jó étvágyat kívánunk a büki ízekhez.
yde

Megyei csapatbajnokság az Abért tavon
ELEKTROMOSOK SHE. I. CSAPATA NYERTE AZ IDEI CSAPATBAJNOKSÁGOT
Május 23-án és 24-én került megrendezésre
az idei Vas Megyei Egyéni-és Csapatbajnokság,
mely a Lukácsházi Abért II. tavon zajlott le. A két
fordulós megmérettetésen összesen 250 kg ha-

lat sikerült fogni a versenyzõknek. Az elsõ nap
idõjárása nem kedvezett a horgászatnak, de a
szakadó esõ ellenére is megtartották a versenyt.
A második napon több szép 3-5 kg közötti pontyot és amurt is sikerült szákba terelni. A
2015. évben Magyar László (Elektromosok SHE) lett a felnõtt egyéni bajnok, az
ifik között Kondics Krisztián (Kõszegi SHE)
nyerte el a bajnoki címet. A csapatversenyen az Elektromosok SHE I. csapata
(Varga Bálint, Mészáros Roland, Sényi
Lajos, Kádi Szabolcs, Szilágyi Levente)
remekelt.
Kincse A.
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Az 5 éves büki Pukler Ábel gyógyulásáért
hoztak létre alapítványt. A szervezésben az
önkormányzat is segített.
A Pukler családban 5 évvel ezelõtt 30.
hétre született iker fiúk közül Ábelnek agyvér zés következtében az idegpályái sérültek,
legfõképp azok, melyek a mozgásért felelõsek. Szülei mindent megtesznek azért, hogy
a kisfiú fejlõdjön, ál la po ta
ja vul jon. Ábel
tavaly részt vett
egy spe ci á lis
izomlazító mûtéten Barcelonában, amely
so kat se gí tett
mozgásán, beszédfejlõdésében. Dévény torna, fejlesztõ foglalkozások, terápiák sora vár
még az óvodás korú Ábelre, és szülei csak
remélni tudják, hogy az apró javulások egyszer majd hozzásegítik fiúkat az önálló ülésre
vagy járásra.
Bük város polgármestere, Dr. Németh Sándor támogatást ajánlott a családnak, így
nemrégiben létrehoztak az önkormányzat jogi
segítségével egy alapítványt.
– Sokan szerettek volna minket támogatni
látva az erõfeszítéseket. De én azt gondoltam,
hogy legyen ennek egy kerete, amely mindenki számára követhetõvé teszi, hogy miként
fordítjuk a kapott adományokat fiúnk gyógyulására. –mondta Pukler Péter, édesapa. Most
létrejött az alapítvány nem kis munka során.
Köszönjük a segítséget a büki önkormányzatnak. A törvény értelmében két évig nem lehet
még az adó 1%-át adni, de reméljük, hogy
aki megteheti, gondol ránk, átérzi a helyzetünket. –tette hozzá az apuka.
– Ábel ikertestvére, Gergõ is fejlesztésre
szorul, mozgásán van mit javítani. Õ Bükre jár
az óvodába, Ábelt viszont a szombathelyi Micimackó fejlesztõ óvodába visszük minden
nap, így sokszor nehéz logisztikailag megosztani a feladatokat, fõleg hogy egyedül nem is
tudunk vele utazni. Beszélni szépen megtanult, az ülés azonban még nem megy, és arról csak álmodozunk, hogy egyszer talán
megteszi az elsõ lépéseket. Én nem adom fel,
megyek elõre, szeretnénk megadni mindent,
hogy a kedves, nyugodt természetû Ábel
megfelelõ élettérben, megfelelõ kezelésekben részesüljön. –mondta Kovács Viktória,
édesanya.
Nóri

Idõtálló ízek könyve
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Összefogással a kábítószer

visszaszorítása ellen

2015. május 14-én a képviselõ testület
támogatásával megalakult Csepreg Város
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fóruma, azaz röviden a KEF. Az egyeztetõ fórum célja egy
olyan együttmûködés kialakítása az érin-

Csepreg Város Önkormányzata mellett
a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kõszegi Rendõrkapitányság Büki Rendõrõrs, Csepreg Város Területi Gondozási Központja, Csepreg Város Egészségháza, Dr.

tett szakmai szervezetek között, ami elõsegíti a droghasználat további terjedésének
mérséklését, és elõtérbe helyezi a megelõzést és az elterelést.
A káros szenvedélyek helyett a tartalmas
és kulturált programok szervezésére helyezi a
hangsúlyt. Célul tûzi ki a helyi drogstratégia
megalkotását, a jelenlegi adatok feltárását,
ezáltal a helyzetértékelést. Fontos, hogy az
együttmûködõ szervezetek tevékenysége
összehangolásra kerüljön, ezáltal növelve a
KEF hatékonyságát.
A fórumon ünnepélyes keretek között
aláírásra került a KEF Szervezeti és Mûködési Szabályzata, mely a fórum céljait és mûködésének keretei szabályozza.

Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a
Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vesz részt.
A KEF elnökévé Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgármesterét, társelnökévé Végh György a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve Szombathelyi, Csepregi, Kõszegi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete munkatársát, titkárává Lenkey László a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
képviselõ testületi és titkársági ügyintézõjét
választották a tagok.
yde

Horgászverseny
Sajtoskálon
Május 2-án, szombaton reggel a rossz idõ ellenére is
gyülekeztek a sajtoskáli horgászok a tó partján, hogy a
délelõtt folyamán kiderüljön, ki lesz a legszerencsésebb
pecás.
Haller Imre polgármester úr, és egyben sajtoskáli horgász köszöntötte a horgásztársakat. A reggeli melegítõ ital
után elsõként a megjelent 13 horgász egyenként húzta ki
a szerencsés, vagy valakinek netalántán nem a legszerencsésebb horgászhelyet.
Majd megkezdõdött a verseny. Tudni illik, a halak kedvelik az esõs idõt, így nagyon aktívak voltak, a reggel során sok horgásznak sikerült horogra akasztani néhányat.
Miután megjött a jó idõ, már a kapások sem voltak olyan
gyakoriak.

11 órakor ért végett a verseny, amit az eredményhirdetés, és a halászlé, pörkölt elfogyasztása követett. 1. helyezett lett Haller Imre, 2. Németh Károly, 3. Hoós Sándor, és a
legnagyobb halat kifogott horgász cím is Németh Károlyt illette. A délután során a jó hangulathoz a kultúrház adott
otthont a horgászoknak, és az érdeklõdõknek.
BB.
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Rövid hírek
• Csepreg
Városi szerepvállalással újul meg
a Szentkúti kápolna kertje
A ravatalozó elõtetõjének kialakítását követõen egy újabb fejlesztés ér révbe hamarosan, hisz a Csepregi Római Katolikus Egyházközség és Csepreg Város Önkormányzat öszszefogásának eredményeképpen a Szentkúti
kápolna kertjének megújítása zajlik.
A kápolna bejáratához vezetõ szakasz térkövezésének teljes költségét valamint az új
padok beszerzését is Városi hozzájárulás bizto-

Az idei Szent Flórián Nap (Tûzoltók Napja)
elõtt a belügyminiszter „A katasztrófavédelem
önkéntes támogatásáért emlékérem” kitüntetését vette Kovács András József, a Csepregi Önkormányzati Tûzoltóság elnöke. Ennek kapcsán
beszélgetünk az önkéntes tûzoltók, s benne a
saját tevékenységérõl is.
– Hogyan érintett a kitüntetés híre?
– Április második felében
kaptam egy telefont a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról, hogy 29-én Budapestre kell mennem, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságra rendeltek be. Rákérdeztem az igazgató úrra: csak nem a „szõnyeg
szélére” kell állnom? Tudomásom szerint nem adtam rá okot. Azt felelte, de ott fogok állni. Amikor
pontosításra került a sor, hogy a Tûzoltó nap alkalmából kell felutaznom, azt gondoltam, elnökként
én képviselem a megyét. Aztán több lett a képviseletnél. Nagyon meglepett a kitüntetés ténye,
nem számítottam rá, nem tartottam magam érdemesnek a felterjesztésre. Ismerek a megyében jó
pár olyan önkéntes tûzoltót, parancsnokot, aki
méltóbb lehetett volna az elismerésre. Nagyon
örültem neki, de úgy gondolom, ez a Vas megyei
TÛZOLTÓK elismerése is.
– Hány évi és milyen munkát értékeltek
a kitüntetéssel?
– 1977-tõl, 14 éves korom óta van kapcsolatom a tûzoltó egyesülettel. Elõször ifjúsági tûzoltóként, majd 1981-tõl teljes jogú tagként. 1986tól mûszaki felelõsként vettem részt a vezetõség
munkájában, majd 1993-tól az egyesület elnöke vagyok. A 2001-ben létrehozott köztestületi
tûzoltóság tagsága is engem választott elnökül,
ezt a tisztet jelenleg is betöltöm. A 2012. évi katasztrófavédelmi rendszer átalakítása nem tette
lehetõvé, hogy a rendszeren belül lévõ hivatásos állomány tagjai vezetõ tisztséget töltsenek
be a civil szervezeteknél. Ennek a Vas megyei
Szent Flórián Tûzoltó Szövetség elnöke is „áldoza-

tul” esett. Engem kértek fel az elnöki tisztségre.
Miután igent mondtam a jelöltségre, a közgyûlés egyhangúan megválasztott elnöknek. Már
köztestületi elnökként is, 2012 óta szövetségi elnökként is a párbeszédre, az együttmûködésre
törekedtem a katasztrófavédelem minden szintjével. A jelen gazdasági és politikai helyzetben az egyesületek,
a civil mozgalom fejlõdése nem
képzelhetõ el együttmûködés

nélkül. Elveinket és hagyományainkat megõrizve próbáljuk keresni a közös utat, elsõsorban a
támogatási mérték növelése érdekében. A jogszabályalkotások során több esetben mondtam
véleményt, amely általában meghallgatásra és
beépítésre is került az adott jogszabályokba.
Azonban nem lehet elfelejteni azt a tényt,
hogy mindent, amit tûzoltóként elértem, azt a
közösségnek, az önkéntes tûzoltók nagy társadalmának köszönhetem. Ez az elismerés nem az
egyén elismerése, hanem a közösségé, és ezt
én így is kezelem.
SF
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
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sítja. A szintbehozást követõen méltó módon
kerülhetett elhelyezésre, egy korábban több
helyen eltört homokkõ kereszt, mely a felújítást
követõen újra a régi fényében tündökölhet.
A felújítási munkálatokat az Önkormányzat
Városgazdálkodásának részlege végezte,
Horváth Ferenc kõmûvesmester vezetésével.
Finta József plébános úr köszönetét fejezte
ki Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármesterének az együttmûködésért, valamint a Horváth
Zoltán által vezetett Városgazdálkodás munkatársainak a precíz és szakszerû munkáért.
Az Egyházközség és az Önkormányzat további közös projektek kivitelezését tervezi a
jövõre nézve, hiszen számos olyan igény merült fel a lakosság részérõl a hosszú évek
soránn, melyre a partnerek együtt keresik a
közös megoldást.
yde

A „lánglovag” elismerése
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„Te Szedd!” önkéntes
hulladékgyûjtési akció Csepregen
Az 5. alkalommal megrendezett országos „Te
Szedd!“ önkéntesen a tiszta Magyarországért
programhoz csatlakozott Csepreg Városa is, mely
nagy sikerrel zárult a településen.
A rossz idõ ellenére, több, mint 60 fõ csatlakozott a Városban meghirdetett kezdeményezéshez.
Az önkéntesek segítségével megtisztult a város
kül- és belterülete a felhalmozott hulladéktól, a Visi
út, a Fekete híd és a régi vasúti töltés mentén.
Hasonló hulladékgyûjtési akció már volt a településen korábban hiszen 2007-ben „Legyen hozzá
közöd” címmel a Szebb Holnapért Közhasznú

Csepreg Város Önkormányzata, a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal, a Területi Gondozási Központ, az Egészségház, a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata, a
Farkas Sándor Egylet, a Csepregi Polgárõr Egyesület, a Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, a Szebb Holnapért
Közhasznú Egyesület pár óra leforgása alatt több
mint 100 zsák lakossági hulladéktól szabadította
meg várost!
Vlasich Krisztián polgármester lapunknak azt
nyilatkozta, bízik benne, hogy jövõre még több

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Nudli recept
Kb. 1 kg (de lehet kevesebb is) krumplit kockákra vágva jó puhára megfõzzük. Amikor kihûlt,
összetöröm a burgonyát. A deszkára készítek 20
dkg finomlisztet, 1 kanál búzadarát, 2 evõkanál

olajat és 1 tojást. Összegyúrjuk az egészet. Pici
nudli formákat készítünk. Sós vízben kifõzzük a
tésztát. Forró olajon ízlés szerint a zsemlemorzsát
megpirítjuk, majd a tésztával összekeverjük.
Jó étvágyat!

Egyesület tagjai kezdeményezésére mozdult meg
egységesen a Város.
Cél, akkor is és most sem volt más, mint egy élhetõbb és tisztább városkép megteremtése.
A lakosságon kívül több intézmény és civil szervezet is csatlakozott a városi felhíváshoz, és részt
vett az országos Tiszta Magyarországért akcióban.

önkéntes csatlakozik majd a kezdeményezéshez
és ideinél jóval kisebb mennyiségû hulladékot kell
majd összegyûjteniük, hiszen a cél az, hogy jó példával járjanak az emberek elõtt és felhívják a figyelmet az illegális szemétlerakás környezetszenynyezõ hatására!
yde

Helyesbítés
Májusi lapszámunkban a Költészet napja
Bükön cikkben tévesen ifj. Baranyai Lajos nevét írtuk. Hegedûn Nyári Ernõ játszott, aki a
grazi egyetem hegedû szakos tanulója.
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Anyák napja Sajtoskálon
A sajtoskáli anyákat, nagymamákat
együtt köszöntötte a gyermekekkel a kultúrházban Haller Imre polgármester úr. A szívmelengetõ, megható köszöntõ szavak minden jelenlévõ szívéhez eljutottak. Milyen jó érzés, ha
az ember felköszöntheti az édesanyját, és
megköszönheti neki a sok törõdést, és gon-

programok júniusban
Csepreg Város Fúvószenekara az idei évre is
programokban bõvelkedõ szereplési naptárat fogadott el. Ezzel is méltóképpen szeretné az együttes megünnepelni a csepregi fúvószenekari játék
85 éves jubileumát. Szele Tamást, a zenekar elnökét kértem egy kis múlt idézésre.
– Hálásan gondolunk az alapítókra és a korábbi zenészekre, hiszen nekik köszönhetjük, hogy egy
patinás, minden korban elismert civil közösség tagjai lehetünk. Az új próbateremben kialakított tárolóban fényképek, különbözõ emléktárgyak idézik a
múltat, így az ifjú zenészek is bepillantást kapnak
az elõdök tevékenységébe.
– A jubileumi évben milyen szereplések
voltak illetve mi várható?
– Hagyományosan a farsangi hangversenynyel és bállal indítottuk a csepregi szereplések sorát, amire az alkalomhoz illeszkedõ repertoárral és természetesen szórakoztató mûsorokkal is készültünk. A fúvósok a nagyobb
rendezvényeken túl több alkalommal közremûködnek helyi és környékbeli ünnepi
rendezvényeken. Szeptember harmadik
hét végéjén pedig azon túl, hogy részt veszünk a hagyományos Városfesztiválon és
szüreti rendezvényen, Erdélybõl is vendégül látjuk a Korondi Ifjúsági Fúvószenekart,
akikkel hosszabb távú kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Aztán novemberben hagyományosan õszi hangversennyel, december 26-án pedig karácsonyi hangversennyel búcsúzunk az évtõl.
– Júniusba külföldi szereplésnek is
eleget tesz a zenekar. Hová utaznak?
– A zenészek és a mazsorettek június
második hétvégéjén a csehországi
Kolinban vesznek részt egy háromnapos fúvóstalálkozón, a negyedik napon pedig
egész napos prágai városnézést is beiktatunk a programba.
– Június harmadik hétvégéjén pedig az egyesület rendezi meg a
csepregi Fúvóstalálkozót. Milyen programokkal várják az érdeklõdõket?
– A rendezvények fõ helyszíne a Promenád és
a Deák utcai régi futballpályán felállítandó rendezvénysátor lesz. Június 19-én, pénteken azok
számára szervezünk zenei programokat, akik nem
csak a fúvószenét kedvelik. 18.30-tól a fúvósok adnak egy fél órás fesztiválindító koncertet, aztán a
sokak által ismert és közkedvelt Hot Jazz Band 1,5
órás mûsora szórakoztatja a jelenlévõket, végül a
fiatalok körében közkedvelt Jambo buli zenekar
zárja az estet, közben egy sztárvendég is érkezik.
Sokak kedvence, Vastag Csaba ad egy kisebb

koncertet. Június 20-án, szombaton aztán tényleg
a fúvószenészeké és a mazsoretteké lesz a fõszerep, hiszen 16.00-tól a zenekarok fogadásával kezdetét veszi a Fúvósparádé a Promenádon, majd
menetzenés vonulás után 17.00-21.00-ig Szombathely, Kõszeg és Csepreg Város Fúvószenekara,
Ausztriából pedig a Mörbisch-i fúvósok, s természetesen a csepregi mazsorettek szórakoztatják az érdeklõdõket a rendezvénysátor színpadán, utána
zenés táncos est zárja a két napos rendezvényt.
– Kik segítik ezeknek a rendezvényeknek
a lebonyolítását?
– Eseménydús évünk lesz, amelyet részben saját erõbõl és támogatóink segítségével, részben
pedig pályázati forrásokból fogunk finanszírozni. Az
egyesületnek több kiemelt támogatója és sok segítõje van, akik ismerik és követik közösségi és szak-

mai tevékenységünket, lehetõségeik szerint szívesen támogatják azokat a célokat, amelyeket a zenekar kitûzött maga elé. Ezúton is köszönetet mondunk az Uniriv Kft.-nek, a Polmetál Pruszynski kft.nek, a Répcementi Coop Kft.-nek, a Fabrika+2000 Kft-nek, a Soproni Pékségnek, Bauwek –
N. Kft-nek, az Euroboard Kft.-nek, Szabó Zoltánnak,
Horváth Józsefnek, Mészáros Istvánnak, Szabó Istvánnak és mindazoknak, akik hozzájárultak a zenekar mûködéséhez.
A kedves olvasók az eseményekrõl természetesen majd rövid összefoglalót is olvashatnak.
Sulics Bogi
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doskodást?! A szíve mélyén minden gyermek
és édesanya átérezte már ezt az örömöt.
Édesanyák napja egyben a nagymamák
napja is, hiszen õk adtak életet az anyukáknak, õk azok, akik felnevelték a szüleinket, és
gondoskodnak rólunk, unokákról. Ezen a napon nekik is hálával tartozunk.
A sajtoskáli gyerekek is ezen gondolatokat
versben foglalva mondták el édesanyjuknak,
nagymamájuknak. Viszont mennyire igaz,
hogy nem mindig van szükség a szavakra. A
mûsor kezdetén furulyaszóban hallhatunk egy
anyák napi éneket. Ahogy a kultúrház színpadán ott álltak a gyerekek, vörös rózsával a kezükben és összetalálkozott a pillantásuk az
édesanyjukéval, majd a mûsor végén a gyermekek szál rózsával köszöntötték édesanyjukat, és megölelték egymást…
Azt hi szem, ezek min dent el árul nak,
ahogy A dzsungel könyve címû musicalbõl
Geszti Péter szövegírót idézve: ,,Amíg õriz a
szemed, Amíg érez a kezed, Amíg éltet a szíved, ne félj!„
BB

Közönségcsalogató zenei
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Az iklanberényi

Szentkép Múzeum megnyitója

Iklanberény Vas megye egyik legkisebb települése. Az elsõ írásos említés 780 évvel ezelõtt lelhetõ fel. - mondta Berényi Pál polgármester a
megnyitón. Ennyi idõ alatt a település sok mindent
megért. Május 24. ismét egy mérföldkõnek számít
a falu életében. Pünkösd vasárnapján itt nyílt meg

A hagyományokhoz híven idén is állítottak Májusfát az iklanberényi „legények“. A fa díszítésében a lányok, asszonyok is kivették a részüket. Sajnos az idõjárás nem volt éppen kedvezõ, így a helyi közösségi helyiségben folytatódott az
ünnepség. Idén is szép számmal gyûltek
össze a magyar és külföldi lakosok. Az est
annyira jól sikerült, hogy a végén még

dalra is fakadtak páran, köszönhetõ
Berényi Gábornak, aki a zenei alapokat
szolgáltatta. A helyiség szûke miatt maradt el csak a tánc. Reméljük, hogy még
több olyan esemény lesz a kis település
életében, ahol lehetõség nyílik a kötetlen
beszélgetésre, szórakozásra.
Sulics Bogi

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon

Fotó: Sulics Boglárka • További képek a www.repcevidek.hu weboldalon

az ország elsõ szentkép kiállítása. A gyûjtemény
megálmodója Kovács Csaba Albert plébános
volt. Az Atya Nagycenk, Sopronkövesd, Iklanberény, Lócs és Mesterháza egyházi vezetõje. Az
iklanberényiek egybõl támogatták ötletnek a
megvalósítását. De hogy honnan jött ez az elképzelés? Erre Albert atya a megnyitón adott választ: “ A múlt évben karácsony elõtt elgondolkodtam
azon, mit is tudnék ajándékozni szeretetbõl a híveknek és a gyerekeknek karácsonyra, a szeretet
ünnepére. Végül is a szentképek mellett döntöttem, a kis ajándék szentkép mindenkinek tetszett.
Ezek után arra gondoltam, hogy ezt a kis szentkép ajándékozást máskor is megtehetném. Elkezdtem a gyerekeknek minden vasárnap osztogatni a
képeket. Majd pedig szentkép gyûjtõ versenyt hir-

dettem a gyerekek számára. S jött a következõ
gondolat: miért nem gyûjthetném én magam is a
szentképeket?
A gondolatot tettek követték, felgyorsultak az
események. Ennek köszönhetõen nyílhatott meg a
mai kiállítás. „A gyûjtemény olyan hatalmas, hogy
nem egészen fél év alatt több, mint 5000 szentképet sikerült kapni az ország minden részébõl. A kiállításon jelenleg 1000-1200 szentkép látható,
mely folyamatosan bõvül. A gyûjtemény elkészítésében Kelemen Dávid, ifjú történész segítette az
Atya munkáját. A megnyitón a szentképek kialakulásáról és történelmi hátterérõl hallhattunk. - „ Az
egyedi lapok nem voltak mindenki számára hozzáférhetõek. A sokszorosító eljárások megjelenésével vásárokon és búcsúkon vásárolható, olcsó portékává váltak a szentképek. Virágkorukat a barokk
idején élték. A búcsújáróhelyeken pedig azért volt
szükség szentképekre, hogy a zarándokok emlékül, búcsúfiaként magukkal vihessék õket. Másrészt
a felirattal és imaszöveggel ellátott képecske volt
hivatva messzi vidékeken is népszerûsíteni a kegyhely hírnevét.“ A gyûjtemény legrégebbi darabja
1850-bõl való. De itt egy teremben megfér napjaink modernebb igekártyái az emberi sorsokat felölelõ régebbi képekkel.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Ágh Péter,
országgyûlési képviselõ is. Beszédében hangoztatta az összefogás jelentõségét. Hiszen ez a kiállítás
sem jöhetett volna létre összefogás nélkül. Bár
Iklanberény nem kegyhely, mégis remélhetõleg
sokan viszik hírül e csodálatos kiállítást. A gyûjtemény szombatonként a szentmisékkel egy idõben
illetve elõre egyezetett idõben tekinthetõ meg. SB

Hírek Iklanberénybõl
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Rövid hírek
• Zsira
Elsõáldozás Zsirán
2015. május 10-én a zsirai Szent Lõrinctemplomban elsõáldozást tartottak. Az elsõáldozók: Farkas Anna, Kövér Zsófia, Koósz Kinga, Berzlánovich Ábel, Fogl Patrik, Turbók Flórián, Koósz Dániel.

A gyerekek tanítójukkal Orbán Györggyel,
hitoktatójukkal Sulicsné Sági Henriettával
és Németh István plébánossal.

Az elsõáldozás lényegét gyönyörûen
megfogalmazta Marics József berzencei plébános, püspöki tanácsos. Az õ szavait idézzük:
„Az elsõáldozás a katolikus egyházban jelentõs állomás, gyönyörû kezdete egy életre
kiható folyamatnak. Hogy mindez a gyermek
számára maradandó élmény legyen, szükség
van arra, hogy felragyogtassák elõtte a hit értelmét és titkát.”
NPK

Fesztiválok 2015
Az elmúlt évtizedekben a falunapok és tájrendezvények mellett/közül a fesztiválok kerültek
a támogatói- és médiafigyelem központjába.
Ezek sok helyen a turizmus fontos kiegészítõi,
többször generálói. Ezért is érdekes, hogy régiónk, szûkebb környékünk hogyan szerepel az országos kiadványban, illetve az internetes oldalakon. Melyek azok a programok, amelyek elérik a szerkesztõk ingerküszöbét, s õk le tudják-e
küzdeni a szubjektivitást?
A Pesti Mûsor ingyenes mellékleteként a
Turinform irodákban is terjesztett FesztiválKalauz
tavalyi számába egyetlen bükiként (végre!) bekerült a Gyógy-Bor Napok és Gasztrofesztivál,
annak is köszönhetõen, hogy a 2014-2018 közti
idõszakra elnyerte a Nyugat-dunántúli régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai rendezvénye címet. Viszont hiába a cím, az ideiben már
ismét nincs büki, de celldömölki, csepregi,
jánosházi, körmendi, répcelaki, szentgotthárdi,
vasvári, vépi program sem. Sárvárról csak az országos mazsorett fesztiválról olvashatunk. Szombathelyrõl pedig a három komolyzenei rendezvény került be – valószínûleg az Országos Filharmónia hirdetése nyomán, a Savaria Karneválról
vagy a Szent Mártonhoz kapcsolódók közül semmi. Sopronból, de a külön reklámozó Miskolcról
is csak néhány nagyobb programról olvashatunk. Szegedrõl még a Nyári Szabadtéri Játékokról sem, viszont a szomszédos Ópusztaszerrõl
éven át zajló eseményekrõl értesülhetünk, hirdetés nélkül is. A kiadványban reklámozó Kõszeg
és az Õrség nagyobb programjai szinte maradéktalanul bekerültek. Ugyanez mondható el a
fõváros mellett, a hirdetést is vállaló Békéscsabáról, Egerrõl, Gyõrrõl, Kecskemétrõl, Pécsrõl,

Székesfehérvárról, Szolnokról, Veszprémrõl, Zalaegerszegrõl és egy sereg kisebb településrõl.
Bár külön reklámot nem fizettek, de szinte az öszszes jelentõs rendezvénye olvasható a jász, kisés nagykun, hajdú településeknek, a gyógy- és
termálfürdõs helyek közül Demjénnek, Egerszalóknak, Füzesgyarmatnak, Hévíznek, Hajdúszoboszlónak, Mezõkövesdnek és Zalakarosnak.
A jelentõs vasi fürdõs települések mellett persze
nem került be Balf és Harkány sem. Úgy látszik
ezek túl közel vannak a Balatonhoz, melynek a
partján levõ, nem hirdetõ, kisebb településeken
elõforduló húsvéti játszóház és - tavaszvárás,
madarak és fák napja, gyermeknap is bekerült

az országos érdeklõdésre számot tartó fesztiválok közé. Egy ismerõs mondta nem rég e helyzetre, „ha a Balaton-parton egyet tüsszentenek,
az már országos figyelmet kap, máshol pedig
örüljenek, ha észreveszik a sokkal nagyobb dolgokat”.
Ilyen világot élünk, pedig a nagyszámú reklám mellett feltételezhetõen kormány- vagy minisztériumi-, s nyilván a Márta István vezette Magyar Fesztivál Szövetségtõl származó forrás is
rendelkezésére állt a kiadónak. Nekik bizonyára
nem kellett esélyegyenlõségi tervet készíteni,
vagy ha igen, nem kérik számon rajtuk.
Sági
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Tájékozódási
lovasverseny Bõben

Májusi gondolatok
„Szeretnék május éjszakáján letépni minden
orgonát” - játszották a közismert nótát a cigányzenekarok gyermekkoromban szülõfalum valamenynyi lakóháza ablaka alatt május elsején reggel.
Sokunkat ez ébresztett, hiszen ünnep volt e nap, s
nem kellett az iskola miatt korán kelni.
Az orgona most is virágzott az áprilisi nyárias
idõben, illata szállt a levegõben, de hol vannak
már azok a zenekarok? Viszont Csepregen idén is
volt zenés ébresztõ a fúvós zenekar jóvoltából. Õk
még tartják a hagyományokat, s azok is, akik kedvesüknek májusfát állítottak. Többel is találkozhattunk a városban, még néhány közintézmény elõtt
is magasodtak. Volt kispályás labdarúgó kupa is.
Valami tehát még maradt az egykori majálisokból, s folytatásukból, a Csepregi Ifjúsági Napokból. Ennyire volt pénz, energia, összefogás.
A Kõszegi utcából a tó felé kerekezve útlezárás
állított meg. A tavat két részre osztó úton beszakadás történt, ami miatt lezárták a forgalom elöl. A
hiba hamarosan kijavításra került. Viszont mutatja,
hogy bármikor jöhetnek nem várt események,
melyek megoldása sürgõs és jóval több pénzébe
is kerülhet a gát tulajdonosának, az önkormányzatnak. Azt is hallani, hogy eladó a tó. Horgászaink szeretnék, ha csepregi tulajdonba kerülne. A
dolgot persze nehezíti, hogy jó ára van, és járnak
vele olyan kötelezettségek is, melyeket hatóságaink a hazai tulajdonostól jobban számon tudnak
kérni, mint egy külfölditõl.
A korai Húsvét következtében elõre jött a Pünkösd is. A Farkas Sándor Egylet már tavaly eldön-

tötte, hogy a csökkenõ érdeklõdés, a magas költségek, a kritikák és rosszindulatú megjegyzések
miatt idén sem a nóta- és dalos délutánt, sem a
lófuttatást nem rendezi meg. Ezt az egyesület elnöke a koordinációs összejövetelen bejelentette,
s az egylet tagjai is nyíltan beszéltek róla. Az viszont váratlanul ért mindenkit, hogy a város idei
rendezvénytervébe beépített, hagyományos Nyitott pincék – pár héttel elõbb jelezve – technikai
okok miatt elmaradtak. Ez persze nem az elõre
nem látható idõjárás miatti Ruzsa-hegyi úti vízátfolyás és a felázott talaj volt, hanem a várható NAVellenõrzés. Agyonszabályozott világunkban sem
az egyesületeknek, sem az egyszerû boros gazdáknak nem könnyû megfelelni a sokféle elõírásnak. Mivel az adóhivatal ellenõrzi a rendezvényeket, s már máshol büntetett is, szõlõsgazdáink és a
borbarát hölgyek jobbnak látták elállni a rendezvény megtartásától.
A hónap végén ránk ijesztett az idõjárás. Sok
esõ hullott, megteltek árkaink, több pincében feljött a víz Csepregen. A Répce vízszintje megemelkedett, s az alacsonyabb partszakaszról néhány
fát is magával sodort. A Bük és Acsád közti utat lezárták, de a víztározót nem kellett megnyitni. Viszont a sorozatos problémák jelzik, hogy kisvárosunkban is lépni kell a csapadékvíz elvezetése terén. Lesznek bõven hatósági feladatok, de lassan
a hálózat terveztetést is el kellene kezdeni, hogy
pályázat esetén lépni lehessen. Könnyen elõfordulhat, hogy a csapadékosnak jelzett Medárdi
idõszak ráerõsít a problémákra.
igás

Bõ és környékén az elsõ Tájékozódási lovasversenyt májusban rendezték. A program híre több száz km-re,
még Budapestre is eljutott a lovaglás
szerelmeseihez, így különösen nagy sikert hozott a szervezõk számára.
A tavalyi évben Szûcs Dominika és
jómagam, Vincze Bence már több alkalommal vettünk részt Tájékozódási
lovasversenyen. Galambokon, Tapolcán és Sümegen is megmérkõztünk
több lovastársunkkal. Utóbbi helyszínen, ahol már Czirók Bianka is csatlakozott hozzánk, jóval mélyebbre áshattuk magunkat a témában. A sümegi lovasiskola vezetõje rendkívül készségesen ajánlotta fel segítségét egy
helyi verseny megszervezéséhez.
Na de mi is az a Tájékozódási lovasverseny? Leginkább a tájfutáshoz tudnám hasonlítani, azzal az apró, de nem
elhanyagolható különbséggel, hogy itt
nem futva, hanem lovagolva kell a térképen meghatározott pontokat megkeresni. Tehát a lényege annyi, hogy rajt
elõtt kapsz egy térképet, amin be van
jelölve 10-15 pont, amit „élõben” meg
kell keresned. Ott találsz majd egy lyukasztót, amivel az ugyancsak a rajtnál
kapott kártyán kell egyet lyukasztanod.
A versenyt pedig az a versenyzõ nyeri,
aki a legrövidebb idõ alatt megtalálja
az összes pontot.
Bence
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter

„Kápolnák útján...” aktívan
kulturális értékeink nyomában c.
program 2015. június 6. szombat.
Találkozó helyszíne, idõpontja: Rózsafüzér Királynõje Kápolna. Répcevis, Devich utca folytatásában.
Bõvebb infó: repcevidek.hu

Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

június

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

Június 4. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 5. Péntek Dr. Müller András •
6. Szombat Dr. Vágási Andrea • 7. Vasárnap Dr. Bencsik István • 8. Hétfõ Dr.
Bencsik István • 9. Kedd Dr. Nagy Mária • 10. Szerda Dr. Bencsik István • 11.
Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 12. Péntek
Dr. Szilasi Imre • 13. Szombat Dr. Szilasi
Imre • 14. Vasárnap Dr. Szilasi Imre •
15. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 16. Kedd Dr.
Nagy Mária • 17. Szerda Dr. Bence
Zsolt • 18. Csütörtök Dr. Kator Miklós •
19. Péntek Dr. Kator Miklós • 20. Szombat Dr. Petro Andor • 21. Vasárnap Dr.
Kator Miklós • 22. Hétfõ Dr. Nagy Gábor • 23. Kedd Dr. Földi Sándor • 24.
Szerda Dr. Nagy Mária • 25. Csütörtök
Dr. Nagy Gábor • 26. Péntek Dr. Földi
Sándor • 27. Szombat Dr. Vágási Andrea • 28. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna • 29. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 30.
Kedd Dr. Szilasi Imre

• Június 19-20-án Pusztacsóban:
Malacfesztivál.
• Június 19. – aug. 21. Fertõrákoson a kõfejtõben: Barlangszínházi
elõadások.
• Június 20-án, szombaton a
csepregi sportpályán: Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanap.
• Június 20-án, szombaton 10
órától Bükön, a Kristály Toronynál:
Egészségnap – különféle bemutatók,
állapotmérések és sok minden más.
• Június 20-án, szombaton 14.30
ó. a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrumban: Indul a vakáció! - Bizonyítvány buli.
• Június 20-án, szombaton Fertõd, Kõszeg, Nagycenk, Peresznye,
Sopron, Szombathely és távolabbi
helységek: Múzeumok Éjszakája
2015 – Szent Iván éji programok.
• Június 22 – 26. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtárban: Olvasó tábor.
• Június 27-én, szombaton Ólmodon a Mersich Ház – Galéria és Alkotóházban: „Hogyan mentsük meg a
gradistyei horvátságot?” – szimpózium.
• Június 27-én, szombaton 19 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: „Forgószínpad” Oscar
Hammerstein: A muzsika hangja
–musical a Budaörsi Latinovits Színház
elõadásában.
• Június 28-án, vasárnap Ólmodon: Falunap és horvát nap.
• Június 29 – július 3. Mesetábor Bükön – a Városi Könyvtár szervezésében.
• Július 1 – 4. Sopronban: VOLT
Fesztivál.
• Július 3 – 5. A lékai plébániatemplomban: Orgonafesztivál.
• Július 5-én, vasárnap a
horvátzsidányi erdõben a Peruska
Mária Kápolnánál: Tûzoltómise.
• Július 5-én, vasárnap 14.30 ó.
a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrumban: Fitt Nap - Sztár vendég: Katus Attila.
• Július 9 – 12. Csepregen az Ottó Kempingben: VIII. Ismerõs Arcok
tábor.
• Július 10-én, pénteken 18 ó. Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum, Parkolójában: IV. Etno-Folk Forgatag
• Július 11-én, szombaton 7.30 ó.
Bozsok – Rohonc – Bozsok gyalogtúra
során: A magyar történelem rohonci
emlékeinek megtekintése. A táv: kb.
14 km.
• Július 11-én, szombaton 14 órától Bükön: XXV. Aratóünnep.
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04. Sz. Péter
05. Sz. Péter
06. Sanitas
07. Sz. Péter
08. Sanitas
09. Sanitas
10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Üdvözítõ
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Üdvözítõ
20. Sanitas
21. Üdvözítõ
22. Sz. Péter
23. Sz. Péter
24. Sz. Péter
25. Sz. Péter
26. Sz. Péter
27. Sanitas
28. Sz. Péter
29. Sanitas
30. Sanitas

• Június 6-án, szombaton 16 ó.
Csepregen
a
Petõfi
Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban: Jótékonysági mûsor az óvodában kialakítandó sószobáért.
• Június 6-án, szombaton 19 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: Zalavári András: Allotórpia - kamaradarab a büki Sokszín-pad Társulat elõadásában.
• Június 7-én, vasárnap a horvátzsidányi erdõben a Peruska Mária
Kápolnánál: Vadászmise.
• Június 8-án, hétfõn 12.30 ó. A
86. Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyer-

mekkönyvtári Napok alkalmából
Csepregen a Városi Könyvtárban: Találkozás Sohonyai Edit írónõvel - a
Csepregi Olvasókör rendezésében.
• Június 8-án, hétfõn 18 ó.
Csepregen a PS. MûvelõdésiSportház és Könyvtárban: 50 ÉVE
TÖRTÉNT – EMLÉKEZÉS AZ 1965-ÖS ÁRVÍZRE c. KIÁLLÍTÁS megnyitása.
• Június 13-án, szombaton 8 ó.
Gyalogtúra: Tömörd (autóbuszmegálló) – Ilona völgy – Peruska kápolna
– Õskohók – Kõszegfalva útvonalon.
• Június 13. – augusztus 5. Kõszegen: Várszínházi elõadások.
• Június 14. – 17. Peresznyén:
Gradistyei horvátok Hon- és népismereti tábora.
• Június 16. – 18. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtárban: Mazsorett tábor.
• Június 16. – 19. Bükön a Sportcsarnokban: Nyári tábor – a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat rendezésében.
• Június 17. – aug. 29. között Bükfürdõn, a Sportparkban, szerdától
szombatig: Sportanimáció. Program:
nordic walking, kerékpártúrák, gyermekkuckó. A részvétel ingyenes! Bõvebb információ: www.visitbuk.hu
• Június 19–tõl péntekenként 1720 ó. Bükfürdõn, a Turinfo melletti téren: Helyi termékek piaca várja a nézelõdõket és vásárlókat.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

• Június 5-én, pénteken 13 órától
Csepregen, a Promenádon: Ünnepi
könyvheti folyamatos felolvasás és
könyvvásár – a Csepregi Olvasókör
rendezésében. Életkortól függetlenül
bárki csatlakozhat, akinek kedve van
szavalni, felolvasni, közös élményeket
szerezni.
• Június 6-7. A lékai várban: Keresztes lovagok ünnepe.
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Salamonfai búcsú
Május 2-án délután színes programokkal,
templom és orgonamegáldással került átadásra a
megújult Szent József-templom Salamonfán. A
14.30-kor kezdõdõ szentmisén a fõcelebráns dr.
Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi püspök-fõapát

rász mutatta be a zöldségek látványos felhasználásának módját, gyönyörû dekorációkat készített.
A peresznyei Szent Egyed-templom énekkarának mûsorát az elõre meghirdetett zserbókészítõ
verseny eredményhirdetése követte. 21 sütemény

tyébe és a bejárathoz új járólapok kerültek. Ki kell
emelni, hogy mindezen munkák, a helyi mesteremberek társadalmi munkájának felajánlásából
valósultak meg. A templom ékességei is megújultak: a Szent Józsefet a kis Jézussal ábrázoló oltárkép, a fából készült szobrok, a templom falát díszítõ nagykereszt, valamint a tabernákulum is restaurálásra került szintén a helybéliek nagylelkû felajánlásából. Új kóruslépcsõ is készült egy beépített
szekrénnyel együtt, mely a padokhoz és a kórus
mellvédjéhez hasonlóan egységes festést kapott.
A belsõ munkálatok láttán felmerült, hogy az épület külsõ része – mivel még nincs rossz állapotban
– minimális kõmûves munka után kapjon egy frissítõ festést, mely el is készült. Ezt a plébánia önerõ-

úr volt. Megtudtuk róla, hogy salamonfai gyökerekkel rendelkezik, s ezért nagyon szívesen fogadta a meghívást.
A szentmise után a programok a szabadban
folytatódtak. A Legato Vonóstrió mûsora után Németh István atya személyesen megköszönte mindenkinek a segítséget, mely anyagiakban vagy
munkában mérhetõ volt.
Ezt követõen a zsirai énekkar mûsorát láthattuk
és hallhattuk. Hogy a közönség ne maradjon éhes,
õzpörkölt készült három kondérban, melyet a polgármester és segítõi fõztek.
A gyerekek sem maradtak program nélkül. Játszóház és csillámtetováló várta õket, majd a vacsora után Pipó József bûvész szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat. Közben Bezovics Judit ételszob-

vett részt a versenyen. Az elsõ három helyezett: 1.
Nagy Luca és Péter; 2. Hollósi Béláné; 3. Ambrus
Mária. A zsûri elnöke dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-fõapát úr volt.
Az est zárásaként gyõri Friends Big Band szórakoztatta a közönséget. Egy nagyon kellemes májusi délutánt tölthettünk el együtt Salamonfán, melyért köszönet jár Németh István atyának, aki ezt az
egész rendezvényt koordinálta.
A továbbiakban a felújítással kapcsolatban õt
kérdeztük. – A salamonfai Szent László templom felújítását az orgona belsejének rendbetételéhez
adott nagyobb összegû adomány indította el. Ezt
követõen a szentélyben és a sekrestyében szükséges vakolatjavítás, majd a teljes templombelsõ átfestésére került sor. Ezzel párhuzamosan a sekres-

A zserbókészítõ verseny díjazottjai

bõl fedezte. A munkálatok befejeztével elmondható, hogy – reményeink szerint – jó pár évig nem kell
hozzányúlni az épülethez. Mindezt a helybéliek
nagylelkû, önzetlen felajánlásai és a több száz
órás társadalmi munka felajánlása nélkül aligha
tudtuk volna megtenni. Istennek hála, az összefogás meghozta eredményét.- zárta szavait Németh
István atya.
N.P.K.

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon
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